مرسته شته خو که تاسی وغواړی!
تاسی کوالی شی چی خپل صحی کلینیک ته ،د ماشومانو د کلینیک
( )BVCنړس ته او یا د اجتماعی چارو د اداری د کوم غړی سره خبری
وکی .دغه ځایونه پوهیژی تاسی د اضافی مرستی د السته راوړلو په
صورت چیری مراجعه وکړی.

د ښځو د امن دفتر ( )Kvinnofridslinjenد ټلیفون شمیر چی تاسی کوالی
شی هر وخت و شپی او ورځی زنگ ووهی .تاسی کوالی شی چی په
گمنام ډول تماس ونیسی ،په همدی ډول ،ټلیفون کول تاسی مفت دی.

دا معلوماتی مواد د د ویسترا گوتالند د حوزی د خپل نږدی اړیکو په مقابل کی د زور د
استعمالولو د اهلیت او صالحیت د زده کړو مرکز په وسیله تهیه شوی دی.

په سویډن کی ،اکثره ماشومان په یو مطمین و او قابل د باور فضا کی لوی کیږی ،اما داسی
ماشومان هم شته چی پخپل کورو کی د مشرانو په منځ کی جنگ وینی .پر یو شمیر د دغو
ماشومانو باندی هم د زور ،جنسی تعرض و بی پروایی څخه کار اخیستل کیږی.
اوس پدی باره کی ښه پوهنه لرو که یو ماشوم چی دخپل د لوئیدلو په موده کی زور او قهر
وینی په داسی ډول چی هغه د روحی ناورغی او د زده کړو د مشکالتو سره مخامخ کیږی.
په یو کورنی کی د زور د موجودیت په اساس ،د مور او پالر دپاره سخت دی چی د خپل
ماشوم د امنیت ضرورت ته پاملرنه وکی.
زور په کورنی کی اکثرا ً د گناه او شرم احساس منځ ته راوړی .اکثرا ً زور او قهر د یو کورنی
دپاره راز کیږی .هغه ماشوم چی پخپل کورنی زور و وهل وینی ،د هغه د خالصتیا الر
یواځی د باندنی دخالت د تغیر سبب کیږی.
د دغه جزوی په شا کی تاسی کوالی شی چی د کمک د السته راوړلو الری پیدا کی .دلته هم
ستاسی دپاره او هم دهغه نفر دپاره چی تاسی د هغه دپاره نگرانه یاست کمک پیدا کی.

سالم!
دا نشریه تاسی ته چی مور یا پالر یاست لیکل شوی ده.

دا یوه مهمه وظیفه ده چی انسان مور یا پالر وی ،او کله هم مشکل دی چی د مور یا
پالر په صفت د بل انسان مسئولیت په غاړه واخلی.
دا چی تاسی کوم ډول اړیکی د خپل نږدی دوستان سره لری ،ستاسی پر ماشوم
باندی اثر اچوی.

ستاسی دپاره په څه ډول دی؟

آیا تاسی د کوم و تاسی ته نږدی ماشوم تشویش لری چی د خپل کورنی له خوا څخه
د زور احساس وکی؟
آیا ستاسی دپاره کوم دلیل شته چی د خپل اړیکی په خاطر د خپل کورنی سره خبری
وکی؟

مرسته شته خو که تاسی وغواړی!

پشتو Pashtu /

د یو ماشوم د غټیدو حق
غیر له زورتیا څخه
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د ویسترا گوتالند د حوزی د خپل نږدی اړیکو په مقابل کی د زور د استعمالولو د اهلیت او
صالحیت د زده کړو مرکز

